
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

توبكنعلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 2 | 1 |

01a- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.51  ) ( ةغرفم  )  ( 709  )  ( 395  ) 

 :- تايوتحملا  

صصقلا1- ةروس  نم  نيكرشملا >>  نم  ننوكتال  كبر و  ىلإ  عداو  كيلإ  تلزنأ  ذإ  دعب  هللا  تاياء  نع  كندصي  و ال  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت 
صصقلا2- ةروس  نم  نوعجرت >>  هيلإ  مكحلا و  هل  ههجو  الإ  كلاه  ءيش  لك  وه  الإ  هلإ  رخاء آل  اهلإ  هللا  عم  عدتال  و  ىلاعت << :  هلوق  ريـسفت 

.
ميحرلا3- نمحرلا  هللا  مسب 
-4 << ملا ىلاعت << :  هللا  لاق 
-5 << نونتفيال مهو  انماء  اولوقي  نأ  اوكرتي  نأ  سانلا  بسحأ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-6. هاركإلا عاونأ  ىلع  مالكلا 
-7 << نيبذاكلا نملعيلو  اوقدص  نيذلا  هللا  نملعيلف  مهلبق  نم  نيذلا  انتف  دقلو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا8-
صصقلا9- ةروس  نم  نيكرشملا >>  نم  ننوكت  الو  كبر  ىلإ  عدا  كيلإ و  تلزنأ  ذإ  دعب  هللا  تاياء  نع  كندصي  الو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

صصقلا10- ةروس  نم  نوعجرت >>  هيلإو  مكحلا  هل  ههجو  الإ  كلاه  ءيش  لك  وه  الإ  هلإآل  رخاء  اهلإ  هللا  عم  عدت  الو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  67ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  5جمانرب 

ًايلاح 78نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
78

سمألا راوز 
605
راوزلا يلامجإ 

6847542

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
13

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
3440
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
10
راوزلا لجس 
0
ةيمقرلا ةبتكملا 
5

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

01b- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( ةغرفم  )  ( 740  )  ( 372  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةقباسلا دئاوفلا  ةمتت 
؟ 2- ئيش ةظفلب  ىلاعت  هللا  نع  ربخي  له 
؟ 3- بيجي نأ  هيلع  بجي  له  جاوز  ىلإ  ىوعد  ةقاطب  هتءآج  لجر 
-4 . ةقباسلا دئاوفلا  ةمتت 
نيذـلا5- هللا  نملعيلف  مهلبق  نم  نيذـلا  انتف  دـقلو  نونتفيال *  مهو  انماء  اولوقي  نأ  اوكرتي  نأ  ساـنلا  بسحأ  ملا *  ىلاـعت << :  هلوق  دـئاوف 

 << نيبذاكلا نملعيلو  اوقدص 
-6 << نومكحي ام  ءآس  انوقبسي  نأ  تائيسلا  نولمعي  نيذلا  بسح  مأ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-7 << ميلعلا عيمسلا  وهو  تأل  هللا  لجأ  نإف  هللا  ءآقل  اوجري  ناك  نم  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-8 << نيملاعلا نع  ينغل  هللا  نإ  هسفنل  دهاجي  امنإف  دهاج  نمو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-9 << نولمعي اوناك  يذلا  نسحأ  مهنيزجنلو  مهتائيس  مهنع  نرفكنل  تاحلاصلا  اولمعو  اونماء  نيذلاو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

امب10- مكئبنأف  مكعجرم  يلإ  آمهعطت  الف  ملع  هب  كل  سيل  ام  يب  كرـشتل  كادـهاج  نإو  انـسح  هيدـلاوب  ناسنإلا  انيـصوو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
 << نولمعت متنك 

-11 ............ << تائيسلا نولمعي  نيذلا  بسح  مأ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

02a- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 666  )  ( 363  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نيقفانملا نملعيل  اونماء و  نيذلا  هللا  نملعيل  و  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
نوبذاكل2- مهنإ  ئيـش  نم  مهايطخ  نم  نيلماحب  مهامو  مكايطخ  لمحنل  انليبس و  اوعبتا  اونماء  نيذلل  اورفك  نيذلا  لاقو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

<<
-3 << نورتفي اوناك  امع  ةمايقلا  موي  نلئسيلو  مهلاقثأ  عم  الاقثأو  مهلاقثأ  نلمحيلو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-4 ............... << انليبس اوعبتا  اونماء  نيذلل  اورفك  نيذلا  لاقو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 ............................ << مهلاقثأ عم  الاقثأو  مهلاقثأ  نلمحيلو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
؟ 6- وعدملا رازوأ  يعادلا  لمحتي  ىتم 
-7 << نوملاظ مهو  نافوطلا  مهذخأف  اماع  نيسمخ  الإ  ةنس  فلأ  مهيف  ثبلف  هموق  ىلإ  احون  انلسرأ  دقلو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-8 << نيملاعلل ةياء  آهانلعجو  ةنيفسلا  باحصأو  هانيجنأف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-9. حون نم  ارمع  لوطأ  ابيعش  نأ  لوقي  نم  ىلع  دؤلا 

.؟}10- هموق ىلإ  احون  انلسرأ  دقلو  :} ىلاعت هلوقو  { نيلسرملا حون  موق  تبذك  :} ىلاعت هلوق  نيب  عمجلا  فيك 
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0
0
تاحفصلا يلامجإ 

3468

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

1ابوروأ
1تارامإلا
2ايلارتسأ
1ليزاربلا

4نيصلا
4ايناملأ

1كرامنادلا
5رئازجلا

3رصم
1اسنرف

ةدحتملا 1ةكلمملا 
1قارعلا

1ايبيل
5برغملا

7ادنلوه
1رطق
1ايسور

9ةيدوعسلا
1سنوت

02b- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 616  )  ( 338  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << ميلعلا عيمسلا  وهو  تآل  هللا  لجأ  نإف  هللا  ءآقل  اوجري  ناك  نم  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-2 ............... << هسفنل دهاجي  امنإف  دهاج  نمو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-3 .............. << تاحلاصلا اولمعو  اونماء  نيذلاو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 ................ << انسح هيدلاوب  ناسنإلا  انيصوو  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
-5 << نيحلاصلا يف  مهنلخدنل  تاحلاصلا  اولمعو  اونماء  نيذلاو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
انإ6- نلوقيل  كبر  نم  رـصن  ءآج  نئلو  هللا  باذعك  سانلا  ةنتف  لعج  هللا  يف  يذوأ  آذإف  هللاب  انماء  لوقي  نم  سانلا  نمو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

 << نيملاعلا رودص  يف  امب  ملعأب  هللا  سيلوأ  مكعم  انك 
-7 << نيقفانملا نملعيلو  اونماء  نيذلا  هللا  نملعيلو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
؟ 8- هللا باذعب  اونماء  مهنأ  اهنم  مهفي  الأ  هللا >>  باذعك  سانلا  ةنتف  لعج  ىلاعت <<  هلوق 
-9 ................ << انسح هيدلاوب  ناسنإلا  انيصوو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

-10 << نيحلاصلا يف  مهنلخدنل  تاحلاصلا  اولمعو  اونماء  نيذلاو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-11 .......................<< هللا يف  يذوأ  آذإف  هللاب  انماء  لوقي  نم  سانلا  نمو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

03a- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 625  )  ( 328  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوملعت متنك  نإ  مكل  ريخ  مكلذ  هوقتاو  هللا  اودبعا  هموقل  لاقذإ  ميهاربإو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-2 ............ << هموقل لاق  ذإ  ميهاربإو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-3 ............... << اكفإ نوقلخت  اناثوأ و  هللا  نم  نودبعت  امنإ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 << نيبملا غالبلا  الإ  لوسرلا  ىلع  امو  مكلبق  نم  ممأ  بذك  دقف  اوبذكت  نإو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 << ريسي هللا  ىلع  كلذ  نإ  هديعي  مث  قلخلا  هللا  ئدبي  فيك  اوري  ملوأ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-6 << ريدق ئيش  لك  ىلع  هللا  نإ  ةرخألا  ةأشنلا  ئشني  هللا  مث  قلخلا  هللا  أدب  فيك  اورظناف  ضرألا  يف  اوريس  لق  ىلاعت << :  هللا  لاق 

03b- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( ةغرفم  )  ( 610  )  ( 350  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << ريدق ئيش  لك  ىلع  هللا  نإ  ةرخألا  ةأشنلا  ئشني  هللا  مث  قلخلا  أدب  فيك  اورظناف  ضرألا  يف  اوريس  لق  ىلاعت << :  هللا  لاق 
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1سنوت
28اكيرمأ

ًايلاح 78نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2002988

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
103482308

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
458129

راوزلا لجس 
105040

ةيمقرلا ةبتكملا 
723520

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

108217860

-2 ............... << قلخلاأدب فيك  اورظناف  ضرألا  يف  اوريس  لق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-3 << نوبلقت هيلإو  ءآشي  نم  محريو  ءآشي  نم  بذعي  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-4 << ريصن الو  يلو  نم  هللا  نود  نم  مكلامو  ءآمسلا  يف  الو  ضرألا  يف  نيزجعمب  متنأآمو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-5 << ميلأ باذع  مهل  كئآلوأو  يتمحر  نم  اوسئي  كئآلوأ  هئآقلو  هللا  تايآب  اورفك  نيذلاو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-6 << نونمؤي موقل  تايأل  كلذ  يف  نإ  رانلا  نم  هللا  هاجنأف  هوقرح  وأ  هولتقا  اولاق  نأ  آلإ  هموق  باوج  ناك  امف  ىلاعت << :  هللا  لاق 

04a- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.51  ) ( ةغرفم  )  ( 630  )  ( 328  ) 

 :- تايوتحملا  

ةشقانملا1- ةمتت 
-2 << نوبلقت هيلإو  ءآشي  نم  محريو  ءآشي  نم  بذعي  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-3 ................. << ءآمسلا يف  الو  ضرألا  يف  نيزجعمب  متناآمو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 ..............<< هئآقلو هللا  تايائب  اورفك  نيذلاو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
؟ 5- ةيردقلا ىلع  در  هيف  له  ضرألا >>  يف  نيزجعمب  متنأآمو  ىلاعت <<  هلوق  يف 
ةشقانملا6-
-7 << نونمؤي موقل  تايأل  كلذ  يف  نإ  رانلا  نم  هللا  هاجنأف  هوقرح  وأ  هولتقا  اولاق  نأآلإ  هموق  باوج  ناك  امف  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
مكضعب8- نعليو  ضعبب  مكـضعب  رفكي  ةمايقلا  موي  مث  ايندلا  ةايحلا  يف  مكنيب  ةدوم  اناثوأ  هللا  نود  نم  متذختا  امنإ  لاقو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

 << نيرصان نم  مكلامو  رانلا  مكاوأمو  اضعب 
-9 ................ << اولاق نأ  آلإ  هموق  باوج  ناك  امف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

04b- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( ةغرفم  )  ( 655  )  ( 326  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نونمؤي موقل  تايأل  كلذ  يف  نإ   : >> ىلاعت هلوق  دئاوف 
.؟2- ةباحصلا نم  دحأ  نع  رانلا  نم  ةاجنلا  يف  تبث  له 
.؟3- مهيلإ لعفلا  بسن  ثيح  ةيربجلا  ىلع  در  هوقرح } وأ  هولتقا  اولاق  :} ىلاعت هلوق  يف  له 
مكضعب4- نعليو  ضعبب  مكـضعب  رفكي  ةمايقلا  موي  مث  ايندلا  ةايحلا  يف  مكنيب  ةدوم  اناثوأ  هللا  نود  نم  متذختا  امنإ  لاقو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

 << نيرصان نم  مكلامو  رانلا  مكاوأمو  اضعب 
-5 << ميكحلا زيزعلا  وه  هنإ  يبر  ىلإ  رجاهم  ينإ  لاقو  طول  هل  نمأف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
؟ 6- هنيدب رجاه  هنأ  يبر >>  ىلإ  رجاهم  ينإ   >> ىنعم نأ  لوقن  له 
نيحلاصلا7- نمل  ةرخألا  يف  هنإو  ايندلا  يف  هرجأ  هانيتاءو  باتكلا  ةوبنلا و  هتيرذ  يف  انلعجو  بوقعيو  قاحـسإ  هل  انبهوو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

<<
-8 ..................<< مكنيب ةدوم  اناثوأ  هللا  نود  نم  متذختا  امنإ  لاقو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
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.؟9- ةمايقلا موي  مهتدوم  ىقبت  نينمؤملا  نأ  { اضعب مكضعب  نعليو  ضعبب  مكضعب  رفكي  ةمايقلا  موي  مث   :} ةيآلا نم  ذخؤي  له 
ةشقانملا10-

05a- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 589  )  ( 292  ) 

 :- تايوتحملا  

ةشقانملا1- ةمتت 
-2 << ميكحلا زيزعلا  وه  هنإ  يبر  ىلإ  رجاهم  ينإ  لاقو  طول  هل  نمآف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-3 ........... << باتكلا ةوبنلا و  هتيرذ  يف  انلعجو  بوقعيو  قاحسإ  هل  انبهوو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 << نيملاعلا نم  دحأ  نم  اهب  مكقبس  ام  ةشحافلا  نوتأتل  مكنإ  هموقل  لاق  ذإ  اطولو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
هللا5- باذـعب  انتئا  اولاق  نأ  آلإ  هموق  باوج  ناك  امف  ركنملا  مكيدان  يف  نوتأتو  ليبسلا  نوعطقتو  لاجرلا  نوتأتل  مكنئأ  ىلاعت << :  هللا  لاـق 

 << نيقداصلا نم  تنك  نإ 
-6 .......... << هموقل لاق  ذإ  اطولو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
.؟7- طاوللا دح  يف  ءاهقفلا  فالتخا  ركذ 

05b- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 645  )  ( 353  ) 

 :- تايوتحملا  

.؟1- طاوللا دح  يف  ءاهقفلا  فالتخا  ركذ  ةمتت 
؟ 2- يحالطصإلا هبهذم  وه  يصخشلا  دمحأ  مامإلا  بهذم  له 
؟ 3- اريزعت مأ  ادح  لتقي  طول  موق  لعف  لعفي  يذلا  له 
-4 << نيملاعلا نم  دحأ  نم  اهب  مكقبس  ام  ةشحافلا  نوتأتل  مكنإ  هموقل  لاق  ذإ  اطولو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 .................. << ليبسلا نوعطقتو  لاجرلا  نوتأتل  مكنئأ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
؟ 6- طول موق  لعف  لعفي  يذلا  حصنيو  ىعدي  فيك 
؟ 7- طول موق  لعف  لعفي  يذلا  لتقي  فيك 
؟ 8- رانلاب بيذعتلا  نع  هللا  ىهن  دقو  رانلاب  يطوللا  بذعي  فيك 
-9 << نيقداصلا نم  تنك  نإ  هللا  باذعب  انتئا  اولاق  نأ  آلإ  هموق  باوج  ناك  امف  ىلاعت ........... << :  هللا  لاق 

-10 << نيدسفملا موقلا  ىلع  ينرصنا  بر  لاق  ىلاعت << :  هللا  لاق 
؟ 11- ةعنملا وأ  ءالعإلاوأ  راهظإلاب  رصنلا  نوكي  له  هللا >>  اورصنت  نإ  ىلاعت <<  هلوق  يف 
-12 << نيملاظ اوناك  اهلهأ  نإ  ةيرقلا  هذه  لهأ  اوكلهم  انإ  آولاق  ىرشبلاب  ميهاربإ  آنلسر  تءآج  املو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-13 .............. << اولاق نأ  آلإ  هموق  باوج  ناك  امف  ىلاعت ........... << :  هلوق  دئاوف 
-14 << نيدسفملا موقلا  ىلع  ينرصنا  بر  لاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-15 ............. << ىرشبلاب ميهاربإ  آنلسر  تءآج  املو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
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06a- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 618  )  ( 324  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نيملاظ اوناك  اهلهأ  نإ  ةيرقلا  ذه  لهأ  اوكلهم  انإ  اولاق  ىرشبلاب  ميهاربإ  آنلسر  تءآج  املو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف  ةمتت 
.؟2- مث زاجأ ب ـ هنأ  عم  { هدحو هللا  ءاش  ام  لب  :} ملسو هيلع  هللا  ىلص  هلوق  يف  عنملا  هجو  ام 
-3. حوتفملا بابلا  ركذي  نأ  عونمملا  بابلا  ركذ  نم  نأ  ةوعدلا  مامت  نم 
ةلئسألا4-
-5 << نيرباغلا نم  تناك  هتأرما  الإ  هلهأو  هنيجننل  اهيف  نمب  ملعأ  نحن  اولاق  اطول  اهيف  نإ  لاق  ىلاعت << :  هللا  لاق 
نم6- تناك  كتأرما  الإ  كلهأو  كوجنم  انإ  نزحت  الو  فختال  اولاقو  اعرذ  مهب  قاضو  مهب  ئيس  اطول  انلسر  تءآج  نأ  آملو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

 << نيرباغلا
-7 ............ << اهيف نمب  ملعأ  نحن  اولاق  اطول  اهيف  نإ  لاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
كتأرما8- الإ  كلهأو  كوجنم  انإ  نزحت  الو  فختال  اولاقو  اعرذ  مهب  قاضو  مهب  ئيس  اطول  انلـسر  تءآج  نأ  آملو  ىلاعت << : هلوق  ريـسفت  ةمتت 

 << نيرباغلا نم  تناك 

06b- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 604  )  ( 298  ) 

 :- تايوتحملا  

نم1- تناك  كتأرما  الإ  كلهأو  كوجنم  انإ  نزحت  الو  فختال  اولاقو  اعرذ  مهب  قاضو  مهب  ئيس  اطول  انلسر  تءآج  نأ  آملو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
 << نيرباغلا

-2 << نوقسفي اوناك  امب  ءآمسلا  نم  ازجر  ةيرقلا  هذه  لهأ  ىلع  نولزنم  انإ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-3 ..................... << اطول انلسر  تءآج  نأ  آملو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 ............. << ةيرقلا هذه  لهأ  ىلع  نولزنم  انإ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 << نولقعي موقل  ةنيب  ةياء  آهنم  انكرت  دقلو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-6 << نيدسفم ضرألا  يف  اوثعت  الو  رخألا  مويلا  اوجراو  هللا  اودبعا  موقاي  لاقف  ابيعش  مهاخأ  نيدم  ىلإ  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 

07a- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( ةغرفم  )  ( 621  )  ( 283  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نيدسفم ضرألا  يف  اوثعت  الو  رخألا  مويلا  اوجراو  هللا  اودبعا  موقاي  لاقف  ابيعش  مهاخأ  نيدم  ىلإ  و  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
-2 << نيمثاج مهراد  يف  اوحبصأف  ةفجرلا  مهتذخأف  هوبذكف  ىلاعت << :  هللا  لاق 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=8950
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=8950
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=8950
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=8951
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=8951
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=8951
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=8952
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=8952
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=8952
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


-3 << نيرصبتسم اوناكو  ليبسلا  نع  مهدصف  مهلامعأ  ناطيشلا  مهل  نيزو  مهنكاسم  نم  مكل  نيبت  دقو  ادومثو  اداعو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-4 << نيقباس اوناكامو  ضرألا  يف  اوربكتساف  تانيبلاب  ىسوم  مهءآج  دقل  ناماهو و  نوعرفو  نوراقو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا5-
نم6- مهنمو  ضرألا  هب  انفـسخ  نم  مهنمو  ةحيـصلا  هتذخأ  نم  مهنمو  ابـصاح  هيلع  انلـسرأ  نم  مهنمف  هبنذـب  انذـخأ  الكف  ىلاعت << :  هللا  لاق 

 << نوملظي مهسفنأ  آوناك  نكلو  مهملظيل  هللا  ناك  امو  انقرغأ 

07b- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 680  )  ( 350  ) 

 :- تايوتحملا  

مهنمو1- ضرألا  هب  انفسخ  نم  مهنمو  ةحيصلا  هتذخأ  نم  مهنمو  ابصاح  هيلع  انلسرأ  نم  مهنمف  هبنذب  انذخأ  الكف  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
 << نوملظي مهسفنأ  آوناك  نكلو  مهملظيل  هللا  ناك  امو  انقرغأ  نم 

-2 << نولقعي موقل  ةنيب  ةياء  آهنم  انكرت  دقلو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-3 ............... << موقاي لاقف  ابيعش  مهاخأ  نيدم  ىلإو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 << نيمثاج مهراد  يف  اوحبصأف  ةفجرلا  مهتذخأف  هوبذكف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
نيرـصبتسم5- اوناكو  ليبسلا  نع  مهدصف  مهلامعأ  ناطيـشلا  مهل  نيزو  مهنكاسم  نم  مكل  نيبت  دـقو  ادومثو  اداعو  ىلاعت << :  هلوق  دـئاوف 

<<
-6 << نيقباس اوناكامو  ضرألا  يف  اوربكساف  تانيبلاب  ىسوم  مهآج  دقلو  ناماهو  نوعرفو  نوراقو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-7 ................ << ابصاح هيلع  انلسرأ  نم  مهنمف  هبنذب  انذخأ  الكف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
؟ 8- هكلم يف  فرصتملا  وه  هنأل  هللا  نع  ملظلا  يفنب  لوقلا  ةحص  ام 
-9 ......... << ابصاح هيلع  انلسرأ  نم  مهنمف  هبنذب  انذخأ  الكف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

نوملعي10- اوناك  ول  توبكنعلا  تيبل  تويبلا  نهوأ  نإو  اتيب  تذختا  توبكنعلا  لثمك  ءآيلوأ  هللا  نود  نم  اوذختا  نيذـلا  لثم  ىلاعت << :  هللا  لاق 
<<

08a- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 696  )  ( 358  ) 

 :- تايوتحملا  

اوناك1- ول  توبكنعلا  تيبل  تويبلا  نهوأ  نإو  اتيب  تذختا  توبكنعلا  لثمك  ءآيلوأ  هللا  نود  نم  اوذختا  نيذلا  لثم  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
 << نوملعي

ةلئسألا2-
-3 << ميكحلا زيزعلا  وهو  ئيش  نم  هنود  نم  نوعدي  ام  ملعي  هللا  نإ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-4 << نوملاعلا الإ  آهلقعي  امو  سانلل  اهبرضن  لاثمألا  كلت  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-5 << نينمؤملل ةيأل  كلذ  يف  نإ  قحلاب  ضرألا  تاومسلا و  هللا  قلخ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
.؟6- صقني الو  ديزي  ناميإلا ال  نإ  لوقي  نم  هيلإ  بهذي  امل  ليلد  كانه  له 
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.؟"7- هرضي امب  يلتبا  هعفني  ام  كرت  نم   " لاق نم  لوق  هيجوت  ام 
-8 .............. << توبكنعلا لثمك  ءايلوأ  هللا  نود  نم  اوذختا  نيذلا  لثم  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

08b- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 609  )  ( 294  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 .............. << . توبكنعلا لثمك  ءايلوأ  هللا  نود  نم  اوذختا  نيذلا  لثم  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف  ةمتت 
-2 << نينمؤملل ةيأل  كلذ  يف  نإ  قحلاب  ضرألاو  تاومسلا  هللا  قلخ  ىلاعت << :  هللا  لوق 
-3 << ميكحلا زيزعلا  وهو  ئيش  نم  هنود  نم  نوعدي  ام  ملعي  هللا  نإ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 << نوملاعلا الإ  آهلقعي  امو  سانلل  اهبرضن  لاثمألا  كلتو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 << نينمؤملل ةيأل  كلذ  يف  نإ  قحلاب  ضرألاو  تاومسلا  هللا  قلخ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ام6- ملعي  هللا  ربكأ و  هللا  ركذـل  ركنملاو و  ءآشحفلا  نع  ىهنت  ةالـصلا  نإ  ةالـصلا  مقأ  باتكلا و  نم  كيلإ  يحوأ  آم  لتا  ىلاعت << :  هللا  لاق 

 << نوعنصت

09a- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( ةغرفم  )  ( 610  )  ( 323  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ............ << ركنملاو ءاشحفلا  نع  ىهنت  ةالصلا  نإ  ةالصلا  مقأو  باتكلا  نم  كيلإ  يحوأ  ام  لتا  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
.؟2- مأ ال ةبوقع  امئاد  نوكي  ءالتبإلا  له 
-3 . ةشقانملا
.؟4- هتمألو هل  هجوم  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  هجوملا  باطخلا  نأ  ىلع  ليلدلا  ام 
-5 . هدحو ظفحلا  ىلع  دامتعإلا  مدعو  ةيملعلا  لئاسملل  مهفلا  ةيمهأ  يف  ملعلا  بلاطل  ىلاعت  هللا  همحر  خيشلا  نم  ةيهيجوت  ةملك 
انهلإو6- مكيلإ  لزنأ  انيلإ و  لزنأ  يذلاب  انماء  اولوقو  مهنم  اوملظ  نيذـلا  الإ  نسحأ  يه  يتلاب  الإ  باتكلا  لهأ  اولداجتال  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 

 << نوملسم هل  نحنو  دحاو  مكهلإ  و 

09b- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.48  ) ( ةغرفم  )  ( 659  )  ( 399  ) 

 :- تايوتحملا  

لزنأ1- انيلإ و  لزنأ  يذـلاب  انماء  اولوقو  مهنم  اوملظ  نيذـلا  الإ  نسحأ  يه  يتلاب  الإ  باتكلا  لهأ  اولداجت  و ال  ىلاـعت << :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
 << نوملسم هل  نحنو  دحاو  مكهلإ  انهلإو و  مكيلإ 

.؟ 2- هللا الإ  دوجوم  هلإ  هنأ ال  لوقن  نأ  حصي  له  ةهلآ  مانصألا  ىمس  هللا  نأ  امب 
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-3 << نوملسم هل  نحنو  دحاو  مكهلإ  انهلإو و  ىلاعت ....<<:  هلوق  ريسفت  ةمتت 
؟ 4- ناميإلاو مالسإلا  نيب  قرفلا  ام 
-5 << نورفاكلا الإ  آنتايآب  دحجي  امو  نمؤي  نم  ءآلؤه  نمو  هب  نونمؤي  باتكلا  مهانيتاء  نيذلاف  باتكلا  كيلإ  آنلزنأ  كلذكو  ىلاعت <<:  هللا  لاق 
-6 << نولطبملا باترال  اذإ  كنيميب  هطخت  باتك و ال  نم  هلبق  نم  اولتت  تنك  امو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

10a- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 582  )  ( 291  ) 

 :- تايوتحملا  

ةشقانملا1-
ام2- ملعي  هللا  ربكأ و  هللا  ركذل  ركنملاو و  ءآشحفلا  نع  ىهنت  ةالصلا  نإ  ةالـصلا  مقأ  باتكلا و  نم  كيلإ  يحوأ  آم  لتا  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

 << نوعنصت
مكيلإ3- لزنأ  انيلإ و  لزنأ  يذـلاب  انماء  اولوقو  مهنم  اوملظ  نيذـلا  الإ  نسحأ  يه  يتلاب  الإ  باتكلا  لهأ  اولداـجت  ـال  و  ىلاـعت << :  هلوق  دـئاوف 

 << نوملسم هل  نحنو  دحاو  مكهلإ  انهلإو و 
نورفاكلا4- الإ  آنتايائب  دحجي  امو  نمؤي  نم  ءآلؤه  نمو  هب  نونمؤي  باتكلا  مهانيتاء  نيذـلاف  باتكلا  كيلإ  آنلزنأ  كلذـكو  ىلاعت <<:  هلوق  دـئاوف 

<<
ةلئسألا5-

10b- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 588  )  ( 342  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نولطبملا باترال  اذإ  كنيميب  هطخت  باتك و ال  نم  هلبق  نم  اولتت  تنك  امو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-2 . ةلئسألا
-3 << نوملاظلا الإ  آنتايائب  دحجي  ام  ملعلا و  اوتوأ  نيذلا  رودص  يف  تانيب  تاياء  وه  لب  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا4-
-5 << . نوملاظلا الإ  آنتايائب  دحجي  ام  ملعلا و  اوتوأ  نيذلا  رودص  يف  تانيب  تاياء  وه  لب  ةيآلا << :  ريسفت  ةمتت 
-6 << نيبم ريذن  انأ  آمنإ  هللا و  دنع  تايألا  امنإ  لق  هبر  نم  تياء  هيلع  لزنأ  آلول  اولاقو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-7 << نونمؤي موقل  ىركذو  ةمحرل  كلذ  يف  نإ  مهيلع  ىلتي  باتكلا  كيلع  انلزنأ  آنأ  مهفكي  ملوأ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
مه8- كئآلوأ  هللاب  اورفكو  لطابلاب  اونماء  نيذـلا  ضرألاو و  تاومـسلا  يف  ام  ملعي  اديهـش  مكنيبو  ينيب  هللاب  ىفك  لق  ىلاـعت << :  هللا  لاـق 

 << نورساخلا
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